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 هللا الرمحن الرحيمبسم 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد 

 .أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 أما بعد؛

هللا تعاىل يف ابب الوضوء،  كنا قد تكلمنا يف الدرس املاضي على بعض ما ذكره املؤلف رمحه
 حيث تكلمنا على ما جيب يف الوضوء: التسمية، وذكران فروضه الستة.

 ووقفنا عند قوله رمحه هللا:
 :وشروطه مثانية

عندان اصطالحات للعلماء البد أن نفهمها هنا؛ عندان شرط، وعندان فرض، وعندان واجب، 
 يف ابب الوضوء وهي مستعملة يف املعىن.وعندان سنة، هذه أربعة اصطالحات نستعملها اآلن 

: يكون خارج العبادة ليس داخال يف ماهيتها، وإمنا هو شيء خارج عنها ولكنه الشرط
 مستمر فيها.

: العالمة.                                                                   فالشرط لغة
                                 .وجوده وجود وال عدم لذاتهما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من  :واصطالحا

 : يعين إذا ُعِدم الشرط فإنه يلزم منه أن املشروط ال يوجد.ما يلزم من عدمه العدم
مثال ذلك: الطهارة شرط لصحة الصالة، استقبال القبلة شرط لصحة الصالة، النية شرط 

 لصحة الصالة، وهكذا.
الشرط معدوم اآلن، ُعِدم الشرط، فحينئذ نقول:  اومل يتطهر؛ إذ لو أراد اإلنسان أن يصلي

 ال تصح، ملاذا؟ ُعِدم الشرط فعدم املشروط.                 الصالة 
يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم املشروط، فإذا عدمت الطهارة؛ 

رع ال يعتربها، كما قال النيب عدمت الصالة شرعا، يعين: حىت وإن ُوِجَدت يف احلس ولكن الش
ال يقبل هللا [، وكما قال عليه الصالة والسالم: ]ال صالة بغري طهورصلى هللا عليه وسلم: ]

 .[صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
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ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت هنا ملا قال النيب عليه الصالة والسالم: ]
 شرط لصحة الصالة، وطبعا نصوص كثرية يف هذا الباب.[؛ ُفِهم من ذلك أن الطهارة يتوضأ

 فإذا عدمت الطهارة؛ عدمت الصالة، هي شرط.
طيب؛ إذا وجدت الطهارة ال يلزم أن توجد الصالة، ال يلزم، يعين: ممكن تكون متطهرا 

ولكن قام بك مانع آخر من موانع الصالة، فال يلزم من وجود الشرط أن يوجد املشروط، لكنه إذا 
 الشرط عدم املشروط. فتنبه هلذا. عدم

لكن الشرط ليس يف ماهية العبادة، يعين الطهارة منفكة عن الصالة، الطهارة ليست من 
 ماهية الصالة.

الصالة: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم. فالذي من ماهية 
ماهية الصالة، لكن الطهارة شيء منفك الصالة: التكبري، القيام، الركوع، السجود، اجللوس، هذه 

 عنها. ومع ذلك فالبد أن يستمر فيها إىل هنايتها.
                                 إذن؛ شروط العبادة تكون قبلها، ولكن البد أن تستمر فيها إىل هنايتها. 

 بادة. تنعدم يف أثنائها؛ ألهنا لو عدمت لعدمت العال يصح أن توجد يف أول العبادة مث 
إذن؛ شروط العبادة ليست من ماهيتها، بل هي شيء متقدم عليها، والبد أن يستمر فيها، 

 هذا الشرط.
 .بعد ذلك عندان: فرض وواجب وسنة

                                                                           ،قلت لكم يف الدرس املاضي إهنما سواء يف غالب استعماالت الفقهاء :الفرض والواجب
عندما يتكلمون يف أصول الفقه يقولون: الفرض والواجب مرتادفان عندان وعند  .يعين يف التأصيل

                                                                 اجلمهور خالفا للحنفية، فإذا قالوا: فرض، أو قالوا: واجب؛ فهما مبعىن واحد.                      
ولكن يف بعض األبواب كما ذكرت يف الدرس املاضي يف الوضوء ويف الغسل ويف الصالة ويف احلج 

الركن، والواجب دون ذلك؛ من أي جهة؟ من جهة السقوط،  :فَ َرُقوا بينهما، فجعلوا الفرض مبعىن
صحة العبادة  هل تصح العبادة إذا مل يفعل أو ال، ليس من جهة الثواب والعقاب؛ ولكن من جهة

 وعدم صحتها إذا سقط. 
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ال تصح العبادة بدونه إذا سقط،  -الفرض والركن مبعىن واحد هنا-فقالوا: إن الفرض أو الركن 
 هوا وال جهال. ال عمدا وال س

 فهو إذن؛ من ماهية العبادة، وال تصح العبادة بدونه مطلقا، ال إذا ترك عمدا، وال إذا ترك
  سهوا، وال إذا ترك جهال. 

: فهو أيضا من ماهية العبادة، ولكن العبادة تصح لو ترك سهوا أو جهال، وال وأما الواجب
 تصح لو ترك عمدا.

ا: يف جهة الرتك جهال أو نسياان، وليس يف جهة الرتك فصار الفرق بني الفرض والواجب هن
؛ مل تصح العبادة.                                               -الفرض والواجب-عمدا، ألنه لو ترُِكاَ عمدا 

؛ صحت العبادة يف الواجب ومل تصح يف سهوا أو جهال -الفرض والواجب يعين-لكن لو تركا
 الفرض.

:                                                                             التعريفومن حيث 
ما أُِمر به على سبيل اإللزام ابلفعل.                                                             الفرض:
 : أنه يثاب فاعله امتثاال وال يستحق العقاب اتركه.وحكمه

 :السنة املصطلح الرابعبعد ذلك عندان 
داخلة فيها، ولكنها ال تتوقف عليها صحة العبادة، يعين إذا تركت  ،السنة أيضا من العبادة

أو نسياان أو جهال، ال فرق يف هذه األحوال.                    السنة فالعبادة صحيحة، سواء تركت عمدا
 قيمة عظيمة من حيث الثواب.طبعا ال يقال: إن السنة ال قيمة هلا؛ ابلعكس، طبعا هلا 

ما أمر به ال على سبيل اإللزام ابلفعل.                                                             : السنة
 أو: ما أمر به وليس فيه جزم ابلفعل. 

العبادة بدوهنا صحيحة، لكنها لو فُِعلت؛ يثاب اإلنسان عليها، وإذا تركت؛ ال يعاقب. 
لو تركت عمدا؛ العبادة صحيحة، لو تركت جهال؛  يثاب فاعلها امتثاال وال يعاقب اتركها،يعين: 

 العبادة صحيحة، لو تركت سهوا؛ العبادة صحيحة يف كل األحوال. 
                                                                                                إذن؛

                                                                                ال مع العجز عنه.: ال يسقط إالشرط
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                                                                أيضا: ال تصح العبادة بدونه مطلقا. الفرض
                                                                         تصح لو ترك سهوا أو جهال. :الواجب

 : تصح لو ترك مطلقا.السنة
:                                                                            لكن الفرق بني الشرط والفرض

منفصل عنها، والبد أن يستمر فيها؛ نعم، لكنه أن الشرط ُم  تَقِدٌم على العبادة ليس من ماهيتها، 
منفك، ليس من ماهية العبادة، مثل الطهارة، مثل سرت العورة، مثل استقبال القبلة؛ هذه شروط 

 لصحة الصالة.
هل الصالة هي استقبال القبلة؟                                                                            

ال، الصالة هي األفعال نفسها؛ القيام والقعود والركوع والسجود إىل آخره، هي ليست استقبال 
 املصطلحاتالعلم بني هذه القبلة، لكن استقبال القبلة شرط لصحة الصالة،فالبد أن يَ ْفرَِق طالب 

يف الدرس املاضي تكلمنا على الواجب والفرض، قلنا: إن واجب الطهارة الوضوء هنا يعين، 
 وكذلك الغسل والتيمم كله سواء يف هذا، جتب فيها التسمية، مبعىن أهنا تسقط سهوا وجهال. 

                                          وفروض الوضوء على ما ذكر املؤلف وهو معتمد املذهب؛ ستة:              
ومسح الرأس ومن األذانن  -3غسل اليدين مع املرفقني  -2غسل الوجه ومنه الفم واألنف  -1
 وغسل الرجلني مع الكعبني )هذه أربعة مذكورة يف القرآن الكرمي( .  -4

ذكران ذلك  هنا: وجوب املضمضة واالستنشاق، ومسح األذنني كما ومن مفردات احلنابلة
؛ الذي هو الرتتيب يف الدرس املاضي، وأيضا من املفردات: الفرضان اآلخران: اخلامس والسادس

واملواالة.                                                                                             
  الزمن املعتدل.واملواالة عرفنا هي: أال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله يف

 طيب؛ اآلن املؤلف يتكلم على الشروط، فقال:
وشروطه مثانية: انقطاع ما يوجبه والنية واإلسالم والعقل والتمييز واملاء الطهور املباح 

.االستجماراالستنجاء أو و وإزالة ما مينع وصوله   
 : شروط إيه؟ يعين شروط الوضوء.وشروطه مثانية

 نا على ابب سيأيت وهو: ابب نواقضيلُ ، وهذه تُ الشرط األول: هذا انقطاع ما يوجبه
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                                      مث نواقض الوضوء. ،ومسح اخلفني ،الوضوء، سيأتينا إن شاء هللا بعد هذا
ما خيرج من السبيلني وحنو ذلك من النواقض اليت  (،البول والغائط والريح خروج)يعين مثال: 

 ستأتينا.
، ملاذا؟                                                   انقطاع ما يوجبهمن شرط صحة الوضوء وكذلك الغسل: 

 ألن هذا انقض، فكيف تصح العبادة مع وجود ما يبطلها !؟ 
خروج الريح ينقض الوضوء، خروج البول والغائط ينقض الوضوء، فلو توضأ إنسان وهو 

ضي حاجته ويتغوط ويتوضأ يف النفس الوقت؛ ال شك إن وضوءه يتغوط مثال، شخص جالس يق
 ابطل، ملاذا؟ ألنه أصال آت بناقض.

                                                                   .انقطاع ما يوجبهإذن؛ الشرط األول: 
هذا أيضا موجود معنا يف الغسل، يعين هذا شرط مشرتك بني الوضوء والغسل، يعين مثال: احليض 

                 ، كيف؟ (يف أايم عادهتا)والنفاس؛ لو اغتسلت املرأة من احليض وهي حائض أثناء عادهتا 
كيف ترفع ال يرتفع احلدث؛ ألهنا حمدثة، احلدث الذي أوجب عليها الغسل وهو خروج احليض، ف

 احلدث األكرب وهي حمدثة حداث أكرب !؟
هذا يستثىن منه: من حدثه دائم، يعين من كان حمداث حداث دائما  انقطاع ما يوجبه طبعا

أبن كان عنده مثال: سلس بول أو سلس ريح أو خروج دم مستمر من بدنه وحنو ذلك. هذا له 
فع احلدث؛ بل سينوي استباحة الصالة؛ استثناء، هنا تصح طهارته للضرورة، وأيضا هو لن ينوي ر 

 ألن احلدث قائم به، كيف ينوي رفعه وهو موجود أصال مستمر !؟
 والنية:                                                            يف كالم املؤلف: الشرط الثاين

 القصد، نويت كذا؛ أي قصدت كذا.  لغة:النية 
  :كما ذكروه  طبعا مراتب القصد مخس

 واكرُ ذَ  سُ اجِ هَ  سٌ مخَ  دِ صْ القَ  بُ راتِ مَ 
 تْ     عَ      فِ ها رُ ل  كُ   مٌ زْ   عَ     فَ  م  هَ  يهِ      لِ يَ 

 اعَ مِ تَ اسْ فَ  سِ فْ الن    يثُ دِ حَ فَ  رٌ اطِ خَ فَ       
 اعَ   قَ وَ  دْ  قَ  مُ   ْ ثاإلِ  يهِ  ِ ف    فَ  ريُ خِ  األَ ال  إِ  

 وهذا ليس موضوعنا اآلن.



 ======سادس================ الدرس ال شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري=== 

: فيها مسائل البد أن نتكلم عليها:                                                                   النية
لغة: هي القصد.                                                                                              

ابلفعل.                                     : قصد مقرتن يف اصطالح العلماء حقيقتها أو تعريفها
 وجيوز تَقُدُمها بيسري يف اجلملة.

 .تعاىل إذا أردت أن تعرفها تعريفا شرعيا: فإهنا العزم على فعل العبادة تقراب إىل هللا النية
هذا هو التعريف الذي ينبين عليه الثواب؛ ألنك إذا عزمت على فعل العبادة وليس بنية 
التقرب إىل هللا عز وجل، مل تقصد التقرب إىل هللا؛ قد نقول إن العبادة جمزئة يف بعض الصور؛ 

        ولكنك ال تثاب عليها، ويف بعض الصور ال تصح.                                               
هذه تفاصيل يذكروهنا يف املطوالت يف كتب األصول وأيضا يف مطوالت كتب الفقه، لكن إمجاال 

 خنتصر اآلن. 
                                                                                       لغة: القصد.  النية

 تعاىل.العزم على فعل العبادة تقراب إىل هللا : وشرعا
 وخصوصا الشافعية ذكروها يف كتبهم، قالوا: ،هناك مباحث للنية ذكرها بعضهم

َقٌة ُحْكٌم حَمٌَل َوَزَمن     َكْيِفي ٌة َشْرٌط َوَمْقُصوٌد َحَسن      َحِقي ْ
هذه سبعة مباحث للنية، وهي موجودة يف كالم أصحابنا، ولكن مع اختالف يف الرتتيب، 

 املسائل.وكذلك أيضا يف بعض 
َقٌة ُحْكٌم حَمٌَل َوَزَمن        َكْيِفي ٌة َشْرٌط َوَمْقُصوٌد َحَسن                                              َحِقي ْ

َقٌة: هذا األول.                                                                                              َحِقي ْ
اين.                                                                                                      ُحْكٌم: الث

حَمٌَل: الثالث.                                                                                                      
                                                                       َزَمن: الرابع.                   

َكْيِفي ٌة: اخلامس.                                                                                                   
                                           َشْرٌط: السادس.                                                   

 َوَمْقُصوٌد َحَسن: السابع.
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                                                         طيب؛ نتكلم على هذا ونوضح بعض ما فيه:
َقٌة:                يعين تعريف النية، وعرفنا ذلك.                                                     َحِقي ْ

: النية من حيث األحكام هي: ليست من األحكام التكليفية للعبادة؛ بل هي حكم النية حكم
 وضعي )خطاب وضعي(، يعين هي شرط لصحة العبادة، فإذا كانت شرطا فهي إذا من خطاب

 الوضع وليس من خطاب التكليف.
واجبة طبعا، يف  لكن حكمها التكليفي؛ هل هي واجبة أم مستحبة؟ هي مع الواجبات

العبادات يعيين، فهي شرط لصحتها؛ فحينئذ تكون واجبة يف الواجبات، وأيضا حىت يف النوافل، 
لو أنك أردت أن تصلي ركعتني انفلة؛ هي ال تصح بدون نية، فهي ُمتَ َعِيَنٌة لصحة العبادة.                  

 ل ال حيتملها هذا الشرح.إذن؛ هي يف الغالب تكون واجبة مع بعض النقاشات يف تفاصي
 هنا نتكلم بشيء من األخذ والرد.  (:)حمل النية لهاحم

حمل النية أصالة هو: القلب. ما فائدة هذا الكالم؟                                                                        
شرعا معتربة، ال إشكال فيها، ابلنية؛ فنيتك صحيحة فائدة هذا الكالم أنك إذا مل تنطق بلسانك 

أتيت ابلواجب.                                                                                             
يعين: من قام إىل الصالة وقال يف قلبه: نويت أن أصلي الظهر، لو مل يقل بقلبه: نويت أصلي 

إمنا األعمال ابلنيات يب عليه الصالة والسالم قال: ]الظهر؛ فصالة الظهر غري صحيحة؛ ألن الن
 [.وإمنا لكل امرئ ما نوى

إذن؛ ال عمل إال بنية، هكذا يقول النيب عليه الصالة والسالم، فإذا مل تنو فالعبادة غري 
 صحيحة، النية شرط، وعرفنا أن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم.

ذلك لو سبق لسانه بغري ما يف قلبه؛ فال عربة مبا طيب؛ النية شرط وحملها القلب، بناء على 
                                                                         نطق به لسانه، بل العربة مبا يف القلب.

نوى بقلبه صالة الظهر ولكنه بلسانه قال: نويت الصيام؛ ال عربة مبا نطق به، ال قيمة له،  وهلذا لو
 ار مبا يف القلب.االعتب

  هبا )أن ينطق اإلنسان مبا نوى( ؟                                                                                              ما حكم التلفظ  ؛ولكن عرفنا أن النية حملها القلب،
نقول: التلفظ له حالتان:                                                                                    
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أن تتلفظ سرا حبيث تسمع نفسك.                                                                حالة السر:
 رك أو تسمع غريك.: أن تتلفظ جهرا حبيث تسمع من جبوااحلالة الثانية

 فاجلهر ابلنية مكروه وهو بدعة.  -
 وأما التلفظ هبا سرا )النطق هبا سرا(؛ فمحل خالف بني الفقهاء، وحمل خالف يف -

املذهب أيضا، يعين بني الفقهاء اخلالف العايل، يعين األئمة األربعة وغريهم، لكن اجلمهور 
 .أصحابناعلى االستحباب، وحمل خالف داخل املذهب أيضا عند 

يف كل العبادات، يستحب أن ينطق اإلنسان سرا مبا يف قلبه،  ومعتمد املذهب؛ االستحباب
يعين مثال يقول: نويت الوضوء للصالة، أو نويت رفع احلدث، أو يقول: نويت صالة الظهر 

 بلسانه، لكن سرا وليس جهرا؛ هذا مستحب عندان.
 : يعين يثاب عليه اإلنسان.مستحب

ضع اليت حيصل فيها اعرتاضات من اجلماعة الذين ال يعرفون إال قوال واحدا، هنا من املوا
وليس املشكلة أهنم ال يعرفون إال قوال واحدا؛ املشكلة أهنم ال يقبلون إال قوال واحدا.                        

                  جتده يعرتض عليك ويقول لك: التلفظ ابلنية بدعة !                                  
اي عم الشيخ! هم احلنابلة مبتدعة، والشافعية مبتدعة، واحلنفية مبتدعة؛ على معتمد املذاهب 

الثالثة؟ هو ليس عنده مشكلة لو بدع األمة كلها، طيب ملاذا؟                                                     
 بدعة. نقول له: شيخ اإلسالم على العني والرأس يقول لك: ألن شيخ اإلسالم قال: التلفظ ابلنية

أنخذ كالمه ونقبل خالفه، وما ذكره شيخ اإلسالم نقله أصحابنا عنه، مل جيهلوه بل نقلوه عنه، 
ومنهم من انتصر له، ولكنهم أيضا يذكرون القول الثاين، واعتمدوا القول الثاين.                                

نقل كالم شيخه ولكنه اعتمد االستحباب على املذهب، وكذلك  اإلسالم ابن مفلح تلميذ شيخ
املرداوي، وكذلك ابن النجار، وغريهم.                                                                          

يعين مشى أصحابنا على هذا، هذا معتمد املذهب، فإذا كان شيخ اإلسالم قال بدعة؛ فغري شيخ 
اإلسالم مل يقل بدعة بل قال مستحب، فصارت املسألة خالفية، عادي ال داعي للتشنج، ال 

داعي أبن أتخذ موقف منا، هذه املسألة من املسائل اليت ميكن أن أيخذ منك فيها موقف، أو 
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     يبقى يف قلبه إشكال، اي عمي املوضوع بسيط ال يوجد مشكلة هنائيا.                                
 ليس لديك علم، لكن بدعة فيما ترى تقليدا لشيخ اإلسالم، وغريك قلد من يقول ابالستحباب.

                                                   ؟              من أين أتيتم ابالستحبابيقول لك: 
: جئنا ابالستحباب من وجهني:                                                                   ول لكنق

فإنه قد تلفظ النيب عليه  [،لبيك عمرة: القياس على قول النيب صلى هللا عليه وسلم:]الوجه األول
 الصالة والسالم

 مرة وغريمها من العبادات. يف احلج والعمرة، وال فرق بني احلج والع ابلنسك الذي أراده 
يقول لك: ما هذا؟ هو أنتم عندكم قياس يف العبادات؟                                            

 طبعا املعلومة املشتهرة عند اجلماعة املعرتضني؛ أنه ال يوجد قياس يف العبادات.
ات فيها قياس بشروطه وهذا كالم غلط ال يقول به أحد من أهل العلم هبذا اإلطالق، العباد

املعتربة، ليس يف إحداث أصل عبادة؛ ولكن فيما يصح فيه القياس من تفاصيل تدخل يف 
العبادات، وهلذا كثري جدا من األحكام ستجدها يف أبواب العبادات يف املذاهب األربعة وليس 

 عند احلنابلة فقط، أصال احلنابلة هم أكثر مذهب أثري يف املذاهب األربعة.
فما نقوله حنن؛ سيقول كثريا منه غريان من ابب أوىل، لكن نتكلم عن احلنابلة وغري احلنابلة؛  

كلهم يقيسون يف العبادات.                                                                                      
العيد الثابتني شرعا بسنة وهلذا مثال؛ يستحب الغسل يف مواضع قياسا على غسل اجلمعة وغسل 

سنجد عشرات النيب عليه الصالة والسالم، والقياس دليل شرعي، وهكذا يف مواضع لو تتبعناها 
 املواضع يف أبواب العبادات فيها قياس. 

إذن؛ هذا قياس، قالوا: تلفظ النيب عليه الصالة والسالم مبا وقع يف قلبه، ومل يكتف فقط 
 طق يف احلج والعمرة، فيقيسوا عليهما بقية العبادات.ابلنية اليت يف القلب؛ بل ن

: الوجه العقلي الذي هو التعليل، والتعاليل فيها كثري من االستدالالت العقلية الوجه الثاين
والقواعد الشرعية. قالوا: ليوافق اللسان القلب، يعين يقع يف قلبه شيء فينطق بلسانه ليكون توكيدا 

ة، وال تصل غفلة، بل يكون هناك توافق بني اللفظ والقلب، وهذا ملا يف قلبه؛ فال حيصل وسوس
 أقوى يف أتكيد النية.
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 هذا املذهب؛ أنه يستحب النطق ابلنية سرا.
رمحه هللا تعاىل اعرتض هنا على األصحاب، اعرتض يف اإلقناع  صاحب اإلقناع احلجاوي

واعرتض أيضا يف حواشي التنقيح.                                                                              
الطهارة يف  يف – هنا -من وضوء وغسل وتيمم- ومبا نواه -أي ابلنية-والتلفظ هبا: ) يف اإلقناعقال 

إال  -وهذا كالم شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل- ويف سائر العبادات؛ بدعة -التيمم وأالغسل  وأالوضوء 
ملاذا؟ البهويت قال: –سرا مع القلب كثري من املتأخرين  -أي التلفظ هبا سرا–واستحبه  يف اإلحرام،

، وهو ما يف املنتهى، وهو ما يف اإلنصاف للمرداوي، وهو ما وهذا املذهب(. -ليوافق اللسان القلب
 يف الفروع، وغريها من كتب األصحاب.

ومنصوص أمحد ومجع احملققني خالفه، إال يف اإلحرام، ويف قال احلجاوي رمحه هللا: )
 (.         يسن النطق هبا سرا، فجعاله سنة، وهو سهوٌ  -للمرداوي- والتنقيح -البن مفلح- الفروع

 هذا كالم احلجاوي. 
اآلن اجلماعة الذين يعرتضون على الفقهاء سيحبون احلجاوي، ويقولون: اترك املنتهى ولنبق 

ستخالف شيخ اإلسالم يف مجيل اآلن، لكن انتبه؛ لو أنت التزمت احلجاوي  مع اإلقناع، احلجاوي
 مواضع كثرية.

بل، فهل ستطرد على أن طبعا معيار مجاله عندك اآلن؛ أنه وافق ما تقرر لديك من ق
احلجاوي مجيل؟                                                                                              

وأييت مثال إىل مسألة زايرة قرب النيب عليه الصالة والسالم فيقول: يستحب نية شد الرحل إىل زايرة 
على هذا ويتعمد النص ليخالف شيخ اإلسالم هنا، ماذا  قرب النيب عليه الصالة والسالم، وينص

 ستعمل يف هذه املسألة؟ 
 فاملوضوع ال يتخذ ابهلوى؛ املوضوع يتخذ ابلعلم.

هذا رجل من أئمة أصحابنا )احلجاوي( خالف املذهب هنا، ورجح غري املذهب، هذا ال 
تقلده ال إشكال يف هذا. يغري من األمر شيئا، ال يغري من أن املذهب هو االستحباب، ولك أن 

لكن اإلشكال كيف تتعاطى مع هذه املسائل؟                                                                          
كيف تتناول هذه املسائل؟                                                                                       
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ت هذا القول ابجتهادك أو بتقليدك، ليس عندان مشكلة مع اختيار قول غري وليس أنك اخرت 
                                                                                       كن كيف تصل إليه؟، لاملذهب

                                 وكيف تتعامل مع اخلالف؟                                                      
 وكيف تزن اخلالف، هل هو خالف سائغ أو ال؟

عندان هنا عبارة للحجاوي تتاج إىل وقفة، احلجاوي يقول: إن ابن مفلح صاحب الفروع 
وهؤالء هم أئمة املذهب عند املتأخرين، طبعا ابن مفلح ليس من  واملرداوي صاحب التنقيح

املتأخرين لكن املذهب استقر على ابن مفلح أصالة واملرداوي تبعه يف اإلنصاف، ُعَمد املذهب، 
 تتكلم على عمودين كبريين من أعمدة املذهب، من ليس هلما نظري يف طبقتهما وما بعدمها.

(. احلجاوي زعالن من كلمة سنة، يسن النطق هبا سرا، فجعاله سنة، وهو سهوٌ قال: )
 منهما، هذا الذي قاله هنا بسطه يف حواشي التنقيح.قال: هذا سهو 

 :بسط هذا الكالم الذي هو -له حاشية على التنقيح للمرداوي-احلجاوي يف حواشي التنقيح
. ما هو الشيء الذي زعل احلجاوي ؟ الذي زعل احلجاوي أنه يرى التفريق بني (وهو سهوٌ )

                                                           املسنون واملستحب، يقول:                         
: ثبت بدليل أثري.                                                                           املسنون

 : ممكن خيالف املسنون من حيث إنه قد يثبت ابلقياس أو غري ذلك.واملستحب
ه سنة؛ ألنك تنسبه إىل فعل النيب عليه الصالة والسالم أو فال تقل على ما ثبت ابلقياس؛ إن

 قوله وليس األمر كذلك.
احلجاوي أن ال تقول على األمر الذي استحببته ابلقياس مثال أو فإذن؛ موضع اعرتاض 

 ابلنظر؛ إنه سنة، قل مستحب وال تقل سنة.
رمحه هللا؛ هل هو مسلم عند بقية األصحاب؟              طيب؛ هذا االعرتاض من احلجاوي

احلقيقة أنه غري مسلم، ليس مسألة النية، أقصد التفريق بني املستحب والسنة، غري مسلم عند 
األصحاب، بل معتمد املذهب يف األصول وحىت يف التطبيق العملي يف الفقه؛ أهنم يقولون: سنة 

يف األصول على أن املستحب  هنما مرتادفان، ونصواعلى املستحب، ومستحب على السنة، وأ
 واملسنون مرتادفان، ال فرق عندان على املعتمد.
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بل احلجاوي نفسه رمحه هللا يف اإلقناع ويف زاد املستقنع يف مواضع كثرية يعرب عن املسنون 
لتقل، ابملستحب، يعين لو تتبعت اإلقناع ستجد مسائل كثرية يقول إهنا مسنونة وهي مل تثبت اب

 وإمنا ثبتت ابلنظر مثال.
إذن؛ احلجاوي ليس لديه مشكلة كبرية مع إثبات االستحباب، لكن عنده مشكلة أكرب 

 تأنلو املشكلة األساسية عنده هنا؛ أنك تعرب عما ثبت استحبابه ابلنظر وتقول: سنة، يعين 
 ، يقول: قل مستحب وال تقل سنة.ل مستحب؛ األمر أخف عند احلجاويو قست

هذا االعرتاض من اإلمام احلجاوي رمحه هللا تعاىل صاحب اإلقناع اإلمام العظيم، هل هذا 
االعرتاض مسلم؟                                                                                                

يتعصب، جتده يسري يف الشرح ال غري مسلم، وهلذا البهويت رمحه هللا، والبهويت رجل نفسه هادئ ال 
وهناك مسائل كثرية فيها عصبية وجتد الرجل ماشي مبنتهى اهلدوء، نفسه هادئ جدا يف التقرير ويف 

 االعرتاض، حاجة يعين آية، ربنا يرزقنا ما رزقه.
(، طيب نقرأ أوال  كالم احلجاوي يف وهو سهوالبهويت رمحه هللا ملا جاء يشرح عبارة: )

ل املنقح الذي هو املرداوي صاحب اإلنصاف وتصحيح الفروع وصاحب التنقيح التنقيح، ملا قا
( فاحلجاوي قال: اتبع صاحب الفروع يف عبارته واحلال أن النطق هبا بدعة، ويسن نطقه هباقال: )

 . ومن العجب أن تصري البدعة سنة
رسول هللا صلى هللا قال الشيخ تقي الدين يف الفتاوي املصرية: التلفظ ابلنية بدعة، مل يفعلها 

 .عليه وسلم وال أصحابه
نويت  -الوضوءيعين -ويف اهلدي البن القيم مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف أوله 

ارتفاع احلدث وال استباحة الصالة، ال هو وال أحد من أصحابه، ومل يرو عنه يف ذلك حرف واحد 
 .إبسناد صحيح وال ضعيف

وقال يف إغاثة اللهفان: فالنية حملها القلب، ال تعلق هلا ابللسان أصال، وكذلك مل ينقل عن 
 النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه يف النية لفظ حبال، وال مسعنا عنهم ذكر ذلك. 

 وأيضا فإنه ال جيوز اعتقاد غري املشروع مشروعا وقربة وطاعة واختاذه دينا، ذكره يف الفروع يف
 .الفصل الثاين من كتاب الوقف
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هنا عرب  -وقال النووي يف املنهاج: والنية يف القلب ويندب النطق هبا قبل تكبرية اإلحرام
 يف النطق كأنه يقول يعين: وال ندب، فرد  ما قاله النووي  قال شارح املنهاج: ،-ابلندب ومل يقل يسن

                                                         احلجاوي هنا يعرتض اعرتاضني:                     
      وعلى أن تعرب عنه ابلسنية -2على أصل االستحباب         -1

 قال احلجاوي: وعبارة من قال يستحب النطق هبا أهون. مثل ما قلت لكم قبل قليل أن املشكلة
 الكبرية اليت عنده أن تقول هنا يسن، قل يستحب فقط؛ يبقى عندي معاك مشكلة واحدة وهي:

 يف النقاش يف أصل االستحباب، لكن ال تقل يسن.
                                                                                       إيه االستحباب؟

 . ىل، وعلى املسنونيطلق على: االستحسان، وعلى األو 
 والسنة إمنا تطلق على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

من كذب علي متعمدا فليتبوأ وقال الشيخ تقي الدين يف قوله صلى هللا عليه وسلم: ]
 [؛ يتناول كل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول هذه سنة.مقعده من النار

 هذا الكالم نريد أن نناقشه:
االستحباب، وذكران دليل املذهب األثري والنظري، األثري أعين به القياس املذهب على 

 على األثر، على ما جاء عن النيب عليه الصالة والسالم، وإال فكله دليل النظر.
                                                                                    البهويت ماذا قال هنا؟

؛ قال: عند من يفرق بني املسنون واملستحب.                  اإلقناع: فجعاله سنة وهو سهوملا قال يف
، على البهويت، سنة عند من يفرق بني املسنون واملستحب، والصحيح أنه ال فرق بينهمااي سالم 

 ففي كالمه نظر واضح.                                                 
قليال يف هذا املوضع على املرداوي وعلى ابن مفلح مع تعظيمه التام هلم يا احلجاوي كان قاس

حىت تعرف أن مسألة احلدة والقسوة ال تنايف التعظيم، يعين هو يعظم ابن مفلح ويعظم املرداوي 
جدا، بل إنه أصال يف اإلقناع الذي هو الكتاب الذي نقرأ منه اآلن إن هو معرتض على املرداوي 

ح؛ هو يقول إنه اعتمد أصال يف اإلقناع على املرداوي، يعين هو يقول: أساس وعلى ابن مفل
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اعتماده على املرداوي يف اإلنصاف والتصحيح والتنقيح، فهو غري مستغين عنه ويعظمه ويعرف له 
 قدره، لكن عادي النقاش العلمي قد تصل فيه بعض احلدة وال إشكال، يعين ال ينايف التعظيم.

رمحه هللا يتكلم أيضا مبنتهى اهلدوء ويقول: عند من يفرق بني املسنون  فموالان البهويت
واملستحب، والصحيح أنه ال فرق بينهما، ففي كالمه نظر واضح، وعلى فرض أن ال يكون هو 

الصحيح؛ يعين حىت لو فرضنا أن الصحيح التفريق بني املسنون واملستحب؛ فال ينبغي نسبتهما إىل 
 قيقهما لالختالف فيه.  السهو مع جاللتهما وت

يعين: ملاذا تاكمهما إىل اصطالحك أنت اي حجاوي؛ إذا كنت أنت اصطلحت على هذا؛ 
 فاملسألة فيها خالف، واصطالحهما أنه ال فرق بني املسنون واملستحب.

 إذن؛ ال ترجح اعرتاضك عليهما.
على إنه هل يستحب أو ال؛ فكان اعرتاض البهويت إنك ال لكن الحظ إن البهويت مل يعرتض 

تقول عليهما إهنما وقعا يف سهو، مل يسه ابن مفلح ومل يسه املرداوي؛ بل هلما اصطالح خيالف 
.                                                                                                  اصطالحك

لكن كونك أنت ختتار رأي شيخ اإلسالم؛ البهويت غري زعالن من املوضوع هذا عادي، كونك 
ون أصال  ختتار إنه ال يستحب حىت؛ فإنه ال إشكال عند البهويت وال إشكال عند املذهب، ويذكر 

 كالم شيخ اإلسالم واملسألة مقبولة جدا اخلالف فيها مقبول. 
فيا ليت الطرف الثاين يقبل مثل احلنابلة قالوا: معتمد املذهب االستحباب واختار شيخ 

عوا بعض، فأنت الزم الدنيا وا مع بعض، وال بد  تلفاإلسالم إنه ال يستحب، والدنيا ماشية ومل خي
 تكون عندك ماشية عادي.

أنت بعد الدرس أيضا ال زلت مقتنعا أن النطق ابلنية حىت لو سرا بدعة؛ ماشي لكن ال 
 تبدعين وتبدع البهويت وتبدع الدنيا.

:                                                                                    حنن اآلن نتكلم يف النية
 إشكال فيه متفق عليه، ولكن يستحب التلفظ هبا سرا.  ، حملها القلب وهذا الحقيقة حكم حمل

، وهنا يف -حنن قلنا شروط العبادة تكون قبلها–ة يكون قبل العباد ؛ طبعا: زمن النيةوزمن
 .جيب اإلتيان هبا قبل أول واجبات الطهارة، ويستحب قبل أول مستحباهتاقالوا:  الوضوء



 ======سادس================ الدرس ال شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري=== 

قالوا: إن النية تكون مع التكبرية، ينوي مع طبعا كل ابب له حكمه، يعين مثال يف الصالة 
التكبرية يعين قبلها، )مع( هنا: يعين قبلها مباشرة ينوي مث يكرب مباشرة، وله تقدميها عليها بزمن 

 يسري يف الوقت، كما قال يف زاد املستقنع.
ب هنا يف الطهارة قالوا: النية زمنها تكون قبل الشروع يف الوضوء، لكن مرة تستحب ومرة جت

وغسل  استقبال القبلة :فمن مستحبات الطهارة قبل مستحبات الطهارة، :يستحب أن أتيت هبا
 فيستحب النية قبل هذا حىت تثاب على  ؛الكفني ثالاث إن مل تكن قائما من نوم ليل انقضا لوضوء

          أول واجب ما هو؟                                                            ؛لكن هذا.
 أول واجب هو التسمية عندان، فيجب أن تنوي قبل التسمية.

قبل أول مستحب يف الطهارة وهو استقبال القبلة على ما إذن؛ حملها: يستحب اإلتيان هبا 
حققه اخللويت رمحه هللا، وكثري من أصحابنا يقولون: غسل الكفني، لكن ال؛ حملها املستحب على 

 ألنه مستحب يف الطهارة كما سيأتينا. التحقيق: استقبال القبلة؛ 
وأول واجباهتا: التسمية، وليس املضمضة؛ فاملضمضة فرض، فأول واجب هو التسمية؛ فالبد 

 أن تنوي قبل أن تقول بسم هللا.
فلو قلت: بسم هللا مث نويت الوضوء؛ وضوؤك غري صحيح؛ ألنك تركت التسمية مل أتت هبا 

[، التسمية من الوضوء واجب إمنا األعمال ابلنياتالسالم قال: ]بعد النية، والنيب عليه الصالة و 
 هذا ما يتعلق بزمنها. داخلة يف الوضوء.

، حنن قلنا: حقيقة حكم حمل وزمن     كيفية ...  : ختتلف ابختالف األبوابكيفيتها
والكيفية ختتلف ابختالف األبواب؛ والذي معنا هنا يف الطهارة؛ هو الذي سيذكره املؤلف إن شاء 

 هللا؛ أن تنوي رفع احلدث، أو الطهارة ملا ال يباح إال هبا، إىل آخره مما سيأيت إن شاء هللا.
                                                                 حكم حمل وزمن       كيفية...؛ وأما شروط النية: حنن قلنا: حقيقة 

 واملقصود احلسن. -2        الشرط  -1بقي أمران: 
                                                                                           ط النية:و شر 

ال تصح النية من كافر.                                                                                 اإلسالم؛ ف -1
العقل؛ فال تصح النية من جمنون ومعتوه وما إىل ذلك.                                                                -2
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ة عند أصحابنا، فال تصح النية من غري املميز، يعين التمييز؛ الذي هو متام سبع سنوات هجري -3
لو طفل صغري عنده مخس سنوات ست سنوات؛ قال نويت الطهارة للصالة وتوضأ؛ وضوؤه غري 

صحيح ونيته غري صحيحة ال عربة هبذا، البد من التمييز.                                                     
ف تقصد شيئا وأنت ال تعلمه.                                                            العلم ابملنوي؛ ألنك كي -4
 فال تصح النية مع ،؛ ألنه عزم مؤكدوكذلك أال تشك فيهاكالكفر واجلنون عدم املنايف هلا؛   -5

 . الشك
 :ومقصود حسنآخر شيء من املباحث السبعة للنية: 

ما مقصود النية؟                                                                                  
قالوا: مقصود النية أمران:                                                                                           

 بادات بعضها عن بعض ومتييز الع -2متييز العبادة عن العادة     -1
كيف هذا ؟                                                                                                  

شخص استيقظ من نومه متعجال مل يتناول إفطاره وكان متأخرا عن الدوام فنزل سريعا إىل عمله، 
مله اهنمك يف العمل، ومل يتذكر أنه مل أيكل ومل ومل أيكل ومل يشرب وال شيء، مث ملا ذهب إىل ع

يشرب وال أي شيء إىل أن أذن املغرب، هذا الرجل أمسك عن الطعام والشراب وعن مفسدات 
الصيام من الفجر إىل غروب الشمس؛ هل هذا الشخص صام صياما شرعيا؟                                     

                                                                            ال، مل يصم صياما شرعيا.          
ما الذي جعله غري صائم شرعا؟ ما الذي منعه أن يكون صائما شرعا؟                                           

لو أنه نوى  [، هذا الرجلإمنا األعمال ابلنياتأنه مل ينو، والنيب عليه الصالة والسالم قال: ]
 الصيام لكان إمساكه صياما شرعيا.

عنده تليل دم، والطبيب قال له: ال أتكل وال تشرب مثال ست ساعات أو مثان  أو واحد
ساعات، واستيقظ الظهر والتحليل املغرب ومل أيكل ومل يشرب، أمسك عن الطعام والشراب من 

بنية الصيام، أو من ابب الرجيم،  أجل أمر عادي وهو العالج أو التحليل وما إىل ذلك، وليس
 يعين مهما يكن من شيء؛ هذه عادات ال تكون عبادة.
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مىت تكون عبادة؟                                                                                          
 إذا نوى الصيام.

 إذن؛ النية تفصل ومتيز بني العادة والعبادة.
املقصود الثاين للنية: أن متيز نفس العبادات بعضها من بعض، تفصل بني العبادات. 

استيقظت لصالة الفجر، راتبة الفجر ركعتان، وصالة الفجر اليت هي الفريضة ركعتان؛ ما الذي 
 يفصل بينهما؟ هذه ركعتان وهذه ركعتان، وكالمها يف نفس الوقت قبل طلوع الشمس، ما الذي

 الفجر أو راتبة الفجر وهذه صالة الفجر الفريضة؟جيعل هذه سنة 
                                               النية، نويت أن هذه سنة، وأن هذه صالة الفجر الفريضة.  

طبعا على غري اصطالح املصريني، املصريون عندهم مشكلة أزمة يف مسألة الفجر والصبح، عندهم 
؛ فالسنة فجر والفريضة صبح أو العكس، ال أعرف اصطالح العوام صالة الفجر غري صالة الصبح

 .          إيه لكن عندهم مشكلة أمة كبرية يف هذا األمر
تقول هلم: الفجر والصبح هي الفريضة، الصلوات مخس صلوات؛ الفجر أو الصبح امسهم 

 واحد، والظهر وهي الصالة األوىل، إىل آخره.
 تنبه هلذا. ؛راتبة ليست فريضة ،سنة ،لفجرإمنا سنة الفجر هذه؛ راتبة ا

 إذن اي مجاعة؛ النية مقصودها أن متيز العادة عن العبادة وأن متيز العبادات بعضها من بعض.
 : من شروط الوضوء؛ اإلسالم، فال يصح وضوء الكافر.اإلسالم: الشرط الثالث

 الوضوء.النية شرط يف الوضوء واإلسالم شرط يف الوضوء والعقل شرط يف 
طبعا اإلسالم شرط؛ فال يصح وضوء كافر، وكذلك الغسل؛ فهذه شروط مشرتكة بني 

 الوضوء والغسل والتيمم أيضا.
 فلو توضأ كافر؛ فوضوؤه ابطل.

ولو اغتسل كافر؛ فغسله ابطل؛ أقصد الغسل الشرعي، ابطل يعين ال ترتتب عليه األحكام 
 هو حمدث.
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كافر دخل اخلالء تبول وتغوط وخرج منه الريح مث توضأ؛ وضوؤك ال قيمة له، يقول لك: أان   
نويت الوضوء قلت: نويت الوضوء للصالة، نقول: وضوؤك غري صحيح، ملاذا؟                                   

 ألن يف مانع مينع النية، ومانع أيضا من الوضوء.
والكفر يوجب الغسل، وما أوجب غسال أوجب وضوء؛ هذا ؛ انقطاع ما يوجبهحنن قلنا: 

 من وجه. 
ومن وجه آخر: اإلسالم شرط للنية.                                                                         

 وجه اثلث: اإلسالم شرط للوضوء. يعين من عدة وجوه يقولون هنا: اإلسالم.
 ح وضوء جمنون.؛ فال يصالعقل: الشرط الرابع

 ألن هذه الشروط معتربة يف الوضوءلكن هنا استثناء؛ حنن نتكلم يف الوضوء والغسل، 
 والغسل،يف بينهما فرق سأذكره بعد قليل إن شاء هللا بني الوضوء والغسل.

قالوا: عندان غسالن يصحان بال نية: النية شرط لطهارة األحداث كلها الوضوء والغسل 
ندان غسالن يصحان بال نية؛ وهذا من أجل العذر، يف عذر مينع من النية والتيمم أيضا، لكن ع

 املعتربة؛ فصححنا هذين الغسلني، ما مها هذان الغسالن؟
الغسل ملسلمة ممتنعة من الغسل من أجل احليض والنفاس حلل وطء زوجها أو  األوىل:

سيدها. يعين امرأة طهرت من احليض والنفاس، زوجها أراد أن جيامعها، وهي غضبان منه قالت 
له: لن أغتسل وال جيوز اجلماع حال احليض والنفاس وال جيوز اجلماع بعد الطهر منهما حىت 

وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم قال: } تغتسل؛ ألم هللا عز وجل
{، طبعا هذا عند غري احلنفية، يعين لو هو حنفي ال يوجد عنده مشكلة، لكن حنبلي مثال هللا

                          عنده مشكلة.   
                                 أراد أن جيامعها فامتنعت؛ ماذا يصنع؟                                     

                                                                             قالوا: تُ َغس ُل قهرا، وهنا ال نية؛ للعذر.
الشرع أمرك أن تطيعي زوجك وأمرك ابلغسل وأنت تعاندي وال تريدين أن تغتسلي؛ تغسلني  هنا

   م بدهنا ابملاء وال تعترب النية هنا.، يعمقهرا والغسل صحيح
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املسألة الثانية: غسل الكتابية )اليهودية أو النصرانية( من حيض أو نفاس أو جنابة ليطأها 
زوجها، اليهودية أو النصرانية إذا طهرت من احليض أو النفاس؛ أنت تقول: إن وضوءها غري 

                                                           صحيح وغسلها غري صحيح، ماذا تعمل حىت جتامعها؟       
 قالوا: تغتسل ليس قهرا، هنا تغتسل طوعا.

طيب؛ أنت تقول: أن الغسل ال يصح من كافر، والنية ال تصح من كافر؛ نقول: نعم، ولكن 
 قول هبذا.هنا للعذر أيضا، وإال بقى عند أول حيض ال يوجد انتفاع ابلزوجة الكتابية، وال أحد ي

 إذن؛ الكتابية تغتسل وحيل وطؤها لزوجها وسيدها بعد طهرها وتسقط النية هنا للعذر.
عندان أيضا غسالن آخران ال تسقط فيهما النية ولكن تنوب فيهما نية الغاسل عن املغسول، 

أما غسل الكتابية واملسلمة املمتنعة إذا طهرت؛ تسقط النية هنا من أجل العذر؛ ألن من شرط 
 لنية اإلسالم، وأنك تكون قاصد وليس مكرها.ا

لكن عندان غسالن آخران ال تسقط فيهما النية، ولكن تنوب فيهما نية الغاسل عن 
 سينوي، أما الذي يُ َغَسل فلن ينوي:املغسول، يعين: الذي سيُ َغِسل هو الذي 

فكيف ينوي بعد امليت؛ فغسل امليت واجب وال نية؛ ألن امليت انقطع عمله املسألة األوىل: 
املوت؟! طيب؛ من الذي سينوي؟ الغاسل، الغاسل ينوي تغسيل امليت، فلو غسله بدون نية ؛ 

 فالغسل غري صحيح.
املسألة الثانية: املرأة اجملنونة مسلمة كانت أو كتابية )يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب( 

معها وهي جمنونة طيب تعمل حاضت أو نُِفست وطهرت من احليض والنفاس وأراد زوجها أن جيا
إيه اجملنونة وأنتم تقولون: إن نيتها غري صحيحة؟                                                           

نقول: نعم، ينوي من يُ َغِسَلها الُغسل مث يغسله.                                                                
ها؟                                                                                     طيب من الذي يغسل

 زوجها مثال؛ ينوي الغسل عنها ويغسلها. 
 :النية واإلسالم والعقل والتمييز يقول املؤلف رمحه هللا:

 ، فاجملنون ال تصح طهارته.يقابله اجلنون: العقل
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: يقابله أن يكون اإلنسان طفال، ليس مميزا، حنن عندان عقل وعندان التمييز:الشرط اخلامس
                                                                                                              متييز.       

ني أو أربع طفل عمره ثالث سنالطفل الذي هو دون سبع سنوات هجرية؛ هذا جمنون أم عاقل؟ 
 جمنون؟ ال، هو عاقل؛ لكنه ليس مكلفا طبعا؛ ألنه مل يبلغ، وأيضا ليس مميزا. سنني أو مخس سنني

: سبع سنوات، إذا قال الفقهاء من أصحابنا: متييز يف الطهارة ويف الصالة واحلج ويف التمييز
مروا أبناءكم ابلصالة أبواب كثرية؛ التمييز سبع سنوات؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ]

 [، إذن؛ هذا بداية األمر ابلصالة، إذن قبل السبع ليس مميزا.لسبع
سبع سنوات، قبل السبع هذا إيه؟ طفل، عاقل أم جمنون؟ عاقل. ملا قال عاقل؛ خرج به 

 اجملنون. لكن ملا قال متييز؛ خرج به من مل مييز وهو من دون سبع سنوات.
 .فهناك فرق بني العقل والتمييز

؛ سبع سنوات وعشر سنوات وبلغ جمنوان، قد يكون قد يكون اإلنسان مميزا وليس عاقال
 ابلغا وجمنوان.

 ؛ كالطفل الذي دون سبع سنوات وليس جمنوان.وقد يكون عاقال وليس مميزا
 ؛ سبع سنوات فأكثر.وقد يكون عاقال مميزا

 مخس سنني وجمنون معتوه. ؛ طفل ولد جمنوان عنده أربع سننيوقد يكون ال عاقال وال مميزا
 فال تالزم، جيتمعان ويفرتقان.

 : واملاء الطهور املباحقال أيضا: 
شروط الطهارة )الوضوء والغسل( أن يكون املاء  من: املاء الطهور املباح :الشرط السادس

عرفنا يف احلدث كما  املستعمل فيها طهورا، عرفنا الطهور، ومباحا؛ ألن احملرم ال تصح به الطهارة
هذا يف أول الكتاب يف ابب املياه، البد أن يكون طهورا مباحا. خبالف إزالة النجاسة؛ أتمث ولكن 

 لو استعملت فيها ماء حمرما زالت النجاسة.
 :وإزالة ما مينع وصوله قال:
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؟ الضمري يعود على إيه؟ على املاء، وصولهإيه : وإزالة ما مينع وصوله :الشرط السابع
 ؛ أي وصول املاء.الطهور املباح وإزالة ما مينع وصولهواملاء يقول: 

تزيل من أعضاء الوضوء وكذلك يف الغسل أن تزيل من بدنك ما مينع وصول املاء، فالبد أن 
اليت هي احلوائل.                                                                                               

وليس ثال على يده ُصُبغ الذي يسمى يف مصر )بوية(، يعين األجرام واألجسام لو كان شخصا م
األلوان، يعين مثال )حرب(؛ ليس جسما بل هو لون، أو )حناء(؛ أثر احلناء وليس عني احلناء، أثر 

 احلناء؛ لوهنا يعين: هذا ليس مانعا ليس حائال.
( الذي تضعه النساء هذه نكريو امل)لكن األصباغ والالصقات اليت توضع على البدن وكذلك 

حوائل، فالبد أن تزال، فال تصح الطهارة مع وجود حائل يف موضعها؛ الغسل يف البدن كله، 
 والوضوء يف أعضاء الوضوء.

وهلذا لو توضأت امرأة وعلى أظافرها )مونكري(؛ وضوؤها ابطل، ملاذا؟ ألن هناك مانع مينع 
 نع وصول املاء، فهو قال: من شروط الوضوء: إزالة مامن صحة الوضوء، ما املانع؟ أن هناك ما مي

 مينع وصوله، فهذا مانع موجود على عضو من أعضاء الوضوء.
_ هنا استثناء استثناه شيخ اإلسالم وذكره املذهب، ذكروا أنه يستثىن: الوسخ اليسري تت 

 الظفر، وهذا أيتينا إن شاء هللا، وشيخ اإلسالم قاس عليه كل يسري حيث كان.
هو أيضا من شروط الوضوء وليس الغسل؛  :االستجماراالستنجاء أو و : الشرط الثامن

االستنجاء أو االستجمار، يعين إذا خرج منك ما يوجب االستنجاء أو االستجمار، وأما إذا مل 
 خيرج منك شيء فال يتوقف الوضوء على هذا.

؛ فوضوؤه ابطل؛ ملاذا؟ فلو أن شخصا تبول أو تغوط مثال مث توضأ مث استنجى أو استجمر
 ألن من شرط صحة الوضوء أن تستنجي أو تستجمر.

إذن حاصل ما ذكروه من الشروط عشرة يف كالم املؤلف والغسل مثانية، والثمانية هذه 
 مشرتكات.

دخول الوقت على من هناك شرط مل يذكره ولكن ذكره يف الروض املربع وذكره غريه وهو: 
كان حمداث حداث دائما كصاحب سلس البول ال يصح وضوؤه لصالة يعين من  حدثه دائم لفرضه: 
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                                                      .                               معينة إال بعد دخول وقتها
يعين لو أنه توضأ لصالة الظهر قبل دخول وقت الظهر فوضوؤه ال يصح بدخول وقت الظهر، 

ضأ مرة اثنية بعد دخول وقت الظهر.                                              البد أن يتو 
وهلذا يقولون: توضأ بعد دخول الوقت، فالبد من دخول الوقت على من حدثه دائم لصالة 

 الفرض.
 قال رمحه هللا:

  :فالنية هنافصل: 
                                       : حنن قلنا يف الكالم على أحكام النية:            فالنية هنا

 حقيقة حكم حمل وزمن         كيفية ...
  : كيف ننوي؟ تقول إن النية شرط، كيف؟الكيفية

 .يعين يف الوضوء: فالنية هناال: ق
 

قصد رفع احلدث أو قصد ما جتب له الطهارة كصالة وطواف ومس  :فالنية هنا
مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكالم حمرم 

 .فمىت نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه وجلوس مبسجد وتدريس علم وأكل
لو أتيت بواحدة منها؛ فوضوؤك صحيح، وإذا مل  ذكر ثالث كيفيات للنية، ثالث كيفيات

 .أتت هبا؛ فوضوؤك غري صحيح
أن يقصد اإلنسان ابلطهارة رفع احلدث، يعين ينوي : قصد رفع احلدثالكيفية األوىل: 

مننا، أان حنبلي وأنطق ابلنية، أان  رفع احلدث، يقول بقلبه ويتلفظ سرا على املذهب، وال تزعلوا
تعبدا، أتعبد إىل هللا عز وجل هبذا، يعين أتقرب إىل هللا هبذا؛ تقليدا ملن  ؛شخصيا أنطق ابلنية سرا
 قال هبذا من أئمة الدين.

يقول بقلبه، لكن حىت لو مل تنطق بلسانك الوضوء صحيح، العربة مبا يف القلب، احملل 
 لها أصال.األساسي هو القلب، هذا حم
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أن تنوي رفع احلدث؛ أن يقول: نويت رفع احلدث حىت لو بقلبه، أو يقول بلسانه أيضا: 
 نويت رفع احلدث. هذا أول شيء.

طبعا رفع احلدث؛ األصغر يف الوضوء، أو األكرب يف الغسل، أو احلدثني يف الغسل أيضا، إذا 
 قال نويت رفع احلدثني األكرب واألصغر. هذه الصفة األوىل.

: أن تنوي شيئا جتب الطهارة له، يعين إذا أو قصد ما جتب له الطهارةالثانية:  صفةال
 بطهارة.طهارة ملا ال يباح إال الفعلته بدون طهارة ال يصح، 

هذه الثالثة جتب هلا الطهارة، ال : ومس مصحف -يعين ابلكعبة- كصالة وطواف
تصح الصالة بدون طهارة، ال يصح الطواف ابلكعبة فرضا وال نفال بدون طهارة،ال جيوز مس 

 .بدون طهارة؛ فالطهارة هنا واجبة  ملصحفا
الطهارة ملا ال يباح إال بطهارة؛ فتنوي تقول مثال: نويت الوضوء للصالة، نويت الوضوء 

 س املصحف.للطواف، نويت الوضوء مل
وكذلك يف نية الغسل؛ تنوي مثال: الغسل للصالة؛ ألنك إذا كنت حمداث حداث أكرب البد 

 من غسل، فتقصد ما جيب له الصالة؛ هذه الصفة الثانية.
 إما أن تنوي رفع احلدث، أو تنوي شيئا ال يباح إال بطهارة.

ن له الطهارة؛ فريتفع : يعين ولك أيضا أن تنوي ما تسأو قصد ما تسن لهالصفة الثالثة: 
 حدثك. 

 فالوضوء املسنون أو الطهارة املسنونة؛ طهارة شرعية.
؛ يعين قراءة القرآن، يستحب الوضوء لقراءة القرآن، إذا قال الفقهاء: قراءةإذا نوى : كقراءة

 الوضوء لقراءة القرآن الكرمي. 
 أن ينوي الوضوء لقراءة القرآن الكرمي، نويت الوضوء للقراءة.

أي ذكر هللا عز وجل؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا سلم عليه رجل تيمم ورد : وذكر
[؛ فدل على أنه يستحب الوضوء كرهت أن أذكر هللا إال على طهارةعليه السالم وقال: ]

 للذكر، وقراءة القرآن من ابب أوىل.
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عندان قراءة القرآن وعندان مس مصحف، مس املصحف: جتب له الطهارة. وأما القراءة  لكن
 بدون مس مصحف فتستحب له الطهارة، فتنبه للفرق.

أو ، مث قال: صحفاملمس  :وذكر منه؛ أو قصد ما جتب له الطهارة يعين هو قال:
تسن هلا الطهارة، بدون مس مصحف؛ قراءة ال: يعين عندان كقراءة ؛الطهارة قصد ما تسن له

 وأما مع مس املصحف؛ فتجب هلا الطهارة.
 أيضا من الذكر، ويستحب له الطهارة ابإلمجاع. نواألذا :وأذان

يستحب أن ينام اإلنسان على طهارة، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث : ونوم
شقك األمين،  إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على] الرباء بن عازب:

 إىل آخر احلديث....[  مث قل: اللهم أسلمت نفسي إليك
 فيستحب أيضا أن ينوي أن يتوضأ للنوم، فلو قصد الوضوء للنوم؛ ارتفع حدثه.

                                                                                             كيف رفع شك ؟: ورفع شك
 .                                                                                 حمدث أو متوضأ هوقالوا: شك هل 
  حمدث. األصل أن تبين على اليقني، لو أان حمدث؛ فاألصل أنين :حنن قلنا قبل هذا

 لو أان متوضئ مث شككت؛ فاألصل أنين متوضئ.و 
 تقطع هذا الشك.و  لرفع الشك؛ حىت تكون على يقنيلكن أيضا يستحب الوضوء 

 : وهذا واضح، النيب عليه الصالة والسالم أمر ابلوضوء عند الغضب لدفع الشيطان وغضب
 وغيبة ومنيمة؛ فيستحب الوضوء منها. حش  كشتم وفُ :رموكالم حمَُ 

 : هذه مواضع تستحب هلا الطهارة.وجلوس مبسجد وتدريس علم وأكل
منها ارتفع حدثك، حىت لو أنت حمدث، قال: نويت الوضوء للنوم؛ هل فإذا نويت شيئا 

جيوز الصالة ابلوضوء هذا؟ نعم، يصح أن يصلي؛ ألن هذا الوضوء فيه نية معتربة شرعا؛ ألن 
 املسنون عبادة، وهذه أمور تستحب هلا الطهارة؛ فهي عبادة شرعية.

 : ءجتديد الوضو بقي شيء مل يذكره املؤلف؛ نية رابعة وهي: 
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فينوي رفع احلدث، أو الطهارة ملا ال يباح إال هبا، فإن نوى ما ذكر يف زاد املستقنع: ] 
 [. تسن له الطهارة كقراءة أو جتديدا مسنوان انسيا حدثه؛ ارتفع

إذا نوى التجديد املسنون، نوى إنسان أن جيدد وضوءه، يعين هو متوضئ فتوضأ بنية جتديد 
دث هو انسي، مثال ذلك: شخص توضأ لصالة الظهر، ملا الوضوء، وهو يف حقيقة األمر حم

جاءت صالة العصر وكان قد أحدث قبل صالة العصر ونسي هذا احلدث، جاء ليصلي العصر 
طبعا هذا ليس حديثا ولكن املعىن صحيح من –فقال: أتوضأ، الوضوء على وضوء نور على نور 

نوى جتديد الوضوء وضوء، فدخل يتوضأ قال أتوضأ اآلن بنية جتديد ال -حيث إنه يثاب على هذا
يعين وضوء على وضوء وليس على حدث، وبعد أن توضأ تذكر أنه كان قد تبول لكنه عند 
الوضوء كان انسيا ونوى التجديد، ومل ينو رفع احلدث، ومل ينو الطهارة ملا ال يباح الشيء إال 

د هنا سنة؛ نقول: وضوؤك صحيح بطهارة، ومل ينو ما تسن له الطهارة، بل نوى التجديد، والتجدي
 وصل وارتفع حدثك.

لكن اشرتطوا هنا شرطا مهما؛ أن يكون هذا التجديد مسنوان، وهو أن يكون قد صلى 
ابلوضوء الذي قبله؛ ألن التجديد ال يسن إال إذا صليت بني وضوءين، أما إذا كنت متوضئا ومل 

تصل مث توضأت مرة اثنية جتديدا بدون حدث؛ فهذا الوضوء الثاين ليس وضوء شرعيا، ليس 
هذا قالوا: البد أن ينوي جتديدا مسنوان؛ أبن يكون قد صلى بني الوضوءين، جتديدا مشروعا، فل

ويكون انسيا حدثه؛ فريتفع حدثه، فإذا مل يكن انسيا حدثه؛ يعين: هو عارف أنه حمدث، يتذكر 
أنه حمدث، وقال نويت الوضوء جتديدا؛ نقول: وضوؤك غري صحيح؛ هذا تالعب، كيف تنوي 

 التجديد وأنت حمدث ؟! 
نوى التجديد البد من أمرين:                                                                          إذا

أن يكون التجديد مسنوان؛ أبن يكون قد صلى بني الوضوءين، فإذا مل يصل بينهما فليس  -1
                                                                                جتديدا مسنوان وال يرتفع حدثه.

 أن يكون انسيا حدثه ملا نوى التجديد؛ فإن كان ذاكرا حدثه فال يصح؛ ألن هذا تالعب. -2
 فهذا شيء زدانه على ما ذكره املؤلف هنا الذي هو: النية الرابعة.

 قال رمحه هللا :
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 يفنوى وال شكه  وال يضر سبق لسانه بغري ما ،فمىت نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه
 .النية أو يف فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها يف األثناء استأنف

: هذا صحيح، ألننا قلنا: أن العربة مبا يف القلب، لو نوى وال يضر سبق لسانه بغري ما
 سبق لسانه بغري ما نوى؛ فالعربة مبا قام يف قلبه.

ال يبطل الوضوء وال يؤثر يف صحته. : يعين ال يضر، ال يضر معناها: النية يفوال شكه 
يعين الوضوء صحيح، إذا قالوا ال يضر: يعين ال يوجد ضرر شرعي، وضوؤك صحيح، ال يضرك لو 

 سبق لسانك بغري ما نويت، ال يضرك أو ال أبس؛ كل هذه تعبريات فقهية.
 : يعين ال يضر شكه يف النية.النية يفوال شكه 
: هذه مسألة مهمة جدا، ال يضر النية أو يف فرض بعد فراغ كل عبادة يفوال شكه 

 الشك يف النية بعد الفراغ من العبادة.
 وإن شك فيها يف األثناء استأنفإذن؛ لو شك يف أثنائها؛ يضر، وقد صرح هبذا فقال: 

من الوضوء وغسل رجليه بدأ يشك هو أان يف النية بعد الفرائض، بعد أن انتهى ال يضر الشك 
نويت الوضوء، هو أان نويت رفع احلدث قبل أن أتوضأ أم مل أنو؟ نقول: وضوؤك صحيح، الشك 

 بعد الفعل ال يضرك.
ذكرها الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف منظومته ، عندان ثالثة مواضع ال يضر فيها الشك

                                                                           يف القواعد واألصول، قال:               
والشك بعد الفعل ال يؤثر           وهكذا إذا الشكوك تكثر                                                           

 جيي به لكعأو تك ومها حنو وسواس فدع        لكل وسواس 
 : يعين بعد انتهاء العبادة؛ ال يؤثر. لوالشك بعد الفع

إذا  :بعد فراغ كل عبادة النية أو يف فرض يفوال شكه واملؤلف هنا يتكلم مطلقا قال: 
 ؟ شك يف النية أو شك يف أنه أتى بفرض من فروضها، يعين شك مثال: هل غسل وجهه أو ال

                                                      .مىت هذا الشك؟ بعد أن انتهى ؟شك هل مسح رأسه أو ال
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شك بعد أن انتهى من الصالة وسلم  ال؟ أوقبلها شك بعد أن انتهى من الصالة هل نوى الصالة 
 التسليمة الثانية هل سجد السجدة الثانية يف الركعة األوىل أو ال؟ كل الكالم هذا ال قيمة له. 

يف اإلتيان بفرض العبادة يعين بعد انتهاء العبادة؛ ال قيمة الشك يف النية والشك يف الفرض 
 له، ال يضرك، ال أثر له.

 والشك بعد الفعل ال يؤثر       وهكذا إذا الشكوك تكثر 
 .يعين وأيضا ال يؤثر: وهكذا

: كالشخص املوسوس، عنده وسواس مستمر، كثري الشكوك، ال يكاد إذا الشكوك تكثر
وضأ إال يقع يف شك؛ نقول: ال عربة يف هذا، اطرح الشك، وهذا يصلي إال شك، ال يكاد يت

 عالج الوسواس؛ أن تتغافل وأال تلتفت إىل هذا.
: شيء يعين عرض وخطر لك ومل يكن مبنيا على شيء، جمرد خاطر أو تك ومها اثلثا:

وعندك يقني أنت ابن  عليه؛ فدع هذه الشكوك كلها، وصالتك صحيحة، ووضوؤك صحيح، إىل 
 .آخره

: يعين طهارة وصالة وغري النية أو يف فرض بعد فراغ كل عبادة يفوال شكه قال: 
 ذلك.

إن  :استأنف -يعين يف أثناء العبادة-يف األثناء -يعين يف النية– وإن شك فيها قال:
 شك يف النية وهو متلبس ابلعبادة، يعين مل يفرغ منها، مل ينته منها، وهو يغسل يديه إىل املرفقني

بعد أن غسل وجه شك؛ أان نويت الوضوء أم مل أنو؟ نقول: هنا يضرك الشك، األصل أنك 
 مل تنو، استأنف. 

ما معىن استأنف؟ دائما طلبة العلم املبتدئني عندهم إشكال أو لبس يف فهم كلمة  :استأنف
.                                                          وبىن -2استأنف  -1استأنف؛ ألن الفقهاء يعربون بتعبريين: 

استأنف: يعين بدأ، يبتدئ مرة أخرى.                                                                     
 وأما بىن: يعين أكمل.

د الوضوء فنقول: إذا شككت يف النية يف أثناء الوضوء؛ استأنف الوضوء، ابدأ مرة أخرى، أع
 وأما إذا كان هذا الشك من شخص كثري الشكوك؛ فنقول: ابِن على ما سبق وأكمل وال تلتفت.
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 .يعين ابتدأ مرة اثنية، وجيب عليه أن يستأنف: وإن شك فيها يف األثناء استأنفقال: 
 أكتفي هبذا القدر وأتلقى األسئلة.

 األسئلة:
 كالطهارة؛ هل يلزمه إعادة الصالة؟  إن ترك شرطا من شروط الصالة عن جهل هبا :1س

نعم، ال تصح الصالة بدون شروطها إال مع العجز، ماعدا النية فإهنا ال تسقط أبدا؛ ألن   ج:
إال يف املواضع اليت ذكرانها يف الطهارة، لكن لو ترك شرطا مشرط جهال؛  كيف تعجز عن النية؟!

صالته ابطلة، ال تسقط  العورة شرط؛يعين ال يعرف أن استقبال القبلة شرط، ال يعرف أن سرت 
 عمدا وال سهوا وال جهال.

 : إيه انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه؟ 2س
ما يوجبه: هي نواقض الوضوء، وكذلك موجبات الغسل، وهذه أتتينا إن شاء هللا يف ج: 

ابب مستقل امسه: ابب نواقض الوضوء، وابب آخر امسه: موجبات الغسل. وضربت مثاال يف 
البول ينقض الوضوء، يعين يوجب الوضوء، شيء يوجبه، يعين السبب الذي من أجله  الشرح:

جيب الوضوء؛ الذي هو احلدث، فكيف أتوضأ حال خروج البول؟! كيف أتوضأ حال خروج 
الغائط ؟! كيف أتوضأ حال أكل حلم اإلبل على القول أبنه انقض وهو املذهب ؟! إذن؛ البد من 

 تتوضأ. فراغ املوجبات مث بعد ذلك
 

 كل من كان عمره سبع سنني فهو مميز؟:3س
نعم، من متت له سبع سنوات شرعا؛ مميز. وطبعا السبع سنوات هاللية )هجرية( وليست ج: 

 ميالدية، بينهم فرق طبعا شهرين وأايم.
 : إذا كان عمره أقل من سبع سنوات ويفهم اخلطاب ال يعترب مميزا؟4س

مميزا، وهناك قول آخر يف املذهب: أنه إذا كان يفهم ويرد على معتمد املذهب ال يعترب ج: 
اجلواب ويفهم اخلطاب؛ فهو مميز؛ وعلى هذا ميكن أن يكون مخس سنوات وست سنوات، لكن 

 معتمد املذهب؛ أن التمييز سبع سنوات.
 : هل يصح وضوء السكران وكذلك كبار السن الذين أصاهبم اخلرف؟5س
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نه غري عاقل. وأقصد ابلسكران الذي تغطى عقله، وأما السكران ال تصح طهارته؛ ألج: 
السكران الذي مييز األشياء مل يصل إىل درجة غياب الوعي، يعين شرب اخلمر ومل يسكر يعين؛ 
فهذا وضوؤه صحيح، ولكن إذا سكر يعين تغطى عقله نعرب ابلتعبري العامي، أما عند الفقهاء 

عقله، يقولون: تغطى عقله جبنون أو إغماء أو فطبعا سكران يعين خالص غاب عن الوعي تغطى 
، لكن بعض الناس يقول لك: سكر يعين: شرب مخرا وإن مل يسكر؛ فلذلك أان فرقت بينهما سكر

                                                                                                       يف اجلواب.
                                      قله يعين سكر؛ فوضوؤه غري صحيح حال السكر.فمن شرب مخرا وغاب ع

وأما من شرب مخرا الذي يقول عنه الناس سكر وإن مل يسكر ابلفعل، يعين شرب مخرا ابلفعل ومل 
وكل أحكام اخلمرة موجودة عليه، ولكن وضوءه صحيح إذا مل  ،وحيد حد اخلمر ،يسكر؛ هو حرام

  .يتغط عقله
وكذلك كبار السن الذين أصاهبم اخلرف: كبار السن إذا كانت املسألة صارت عندهم جنوان، 

يعين صار ال مييز بني األشياء، ال يعرف زوجته من ابنته، ال يعرف املساء من الصباح، يعين صار 
 .(جمنون)عنده خلط وهذاين وما إىل ذلك؛ فهذا ال تصح عبادته 

 ، ويكلف حال اإلفاقة.ويغيب أحياان؛ فتصح طهارته حال إفاقتهفيق أحياان وأما إذا كان يُ 
 

ويف آاثر بسيطة لعازل على األظفار ومل أكن أعلم، هل يعفى على لو توضأت  :6س
 املذهب؟

مع ذكر  ال يعفى، وسيأتينا هذا يف الدرس القادم إن شاء هللا تفصيل هذه املسألةج: 
 .اخلالف فيها يف املذهب

 ابلنية جهرا قال أحد جبوازه؟: هل التلفظ 7س
مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أنه مكروه، يف قول إنه جائز، لكن أغلب العلماء على ج: 

 الكراهة هنا.
: ما فهمته يف النية كاآليت: النية ابلقلب هي األصل، والنية ابللسان فقط بدعة، 8س

 والنية ابلقلب مع اللفظ ابللسان جائز؟



 ======سادس================ الدرس ال شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري=== 

! كيف ية ابلقلب هي األصل؛ صح، النية ابللسان فقط بدعةال، عندك إشكال؛ النج: 
ابللسان فقط؟ كيف تنطق بلسانك وليس هناك حاجة يف قلبك؟ أصال اللسان اتبع للقلب، النية 
ابلقلب مع اللفظ ابللسان جائز؛ هناك تفصيل: النية ابلقلب مع التلفظ ابللسان سرا؛ مستحب، 

 وجهرا؛ مكروه.
  املذهب عند وجود اخلالف؟ : كيف يعرف املعتمد يف9س

املعتمد: ما يف املنتهى البن النجار واإلقناع للحجاوي؛ فإذا اختلفا اإلقناع واملنتهى ج: 
لكنها من  ،)واملسائل معروفة وليست كثرية مبعىن أهنا ليست أكثر املسائل وال حىت نسبة كبرية

حيث هي مسائل كثرية(، إذا اختلفا فاملذهب غالبا ما يف املنتهى، لكن أحياان يكون ما يف اإلقناع 
لقرينة ما، وهناك تفاصيل وأخذ ورد يف هذه املسألة، لكن األصل عموما اإلقناع واملنتهى يف معظم 

 املسائل متفقان.
 الصنبور يف  مصر؟  : هل جيوز الوضوء مباء لونه متغري كالذي خيرج من10س

متغري مباذا؟ متغري يعين مبمره أو مبقره يعين يف املكان الذي وضع فيه؛ ال إشكال فيه ج: 
 تصح الطهارة به.

 
 

 :هل جيوز أن أنوي بقويل: نويت الوضوء أو نويت الصالة؟ 11س
 وأما: سيأتينا إن شاء هللا يف الصالة أنه البد أن تنوي عني صالة معينة، نويت الصالة ج:

 .الصالة مطلقا فتنوي نية مطلقة
نقول يف الصالة: أن تنوي عني صالة معينة، يعين مثال: الظهر والعصر الصلوات اخلمس 

وكذلك الصلوات اليت هلا اسم معني يعين مثال: الرواتب أو اليت هلا سبب كركعيت االستخارة وما إىل 
، ذلك أو إذا كان اإلنسان يصلي الوتر أو الرتاويح؛ هذه الصلوات البد أن تنوي عني هذه الصالة

ال ينفع أن تقول نويت أصلي، طيب تصلي إيه؟ الظهر أو العصر أو إيه ابلضبط، فابد أن تنوي. 
لو نويت الصالة مطلقا وصليت الظهر؛ فهذه صالة ولكنها ليست ظهرا، الظهر قدر زائد على 

الصالة، صالة امسها الظهر وليست تطوعا مطلقا، يعين أحياان اإلنسان يقوم ويقول: نويت 
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يعين أتطوع مطلقا أصلي هلل مطلقا؛ فهذا ليس فيه مشكلة، ركعتني هلل، ليس هلما سبب الصالة 
معني، فهذا تصح فيه نية الصالة املطلقة؛ لكن عند الصالة املعينة؛ البد من تعيينها، البد أن 

؟ حنن قلنا يف  تقول: نويت أصلي الظهر الزم تقول هكذا، وإال ما الفرق بني الظهر والراتبة
: متييز العبادات بعضها من بعض، ومتييز العادات عن العبادات، ما الذي يفرق بني الفجر الشرح

 وراتبة الفجر إال النية. 
هنا مسألة مهمة جدا ذكرها أصحابنا احلنابلة؛ قالوا: لو نوى وضوء  :نويت الوضوء      

                                                    وأطلق مل يصح، يعين قال: نويت الوضوء فقط هكذا، وضوء إيه؟             
 قالوا: البد أن تنوي رفع احلدث، أو الوضوء ملا ال يصح إال بوضوء كصالة ومس مصحف

وطواف، أو طهارة مسنونة، أو جتديدا مسنوان انسيا احلدث.                                                     
؛ ال يصح، قال: نويت وضوًء، نويت الوضوء؛ إيه بقى؟ ال ينفع؛ ملاذا؟ وضوء وأطلق لكن لو نوى

ألن الوضوء يف حد ذاته ال يكون عبادة إال هبذه القيود، حنن قلنا: لو نويت جتديدا مسنوان وانسيا 
حدثك، طيب لو نويت جتديد بدون أن يكون مسنوان فهذا وضوء لكنه ليس وضوء شرعيا، فالبد 

، مىت يكون عبادة؟ ملا يكون يف رفع حدث أو ملا ال يباح الوضوء هذا عبادة هنا من التميز؛ ألن
 له الوضوء. إال بوضوء أو جتديدا مسنوان أو تتوضأ لشيء يستحب

 
 سنة ولكن عقلها مثل سبع سنوات وتتوضأ وتصلي؟ 44من كانت سنها : 12س

 تصح طهارهتا وصالهتا.إذا كان عندها أتخر يف النمو العقلي لكنها مميزة كعقل املميز؛ ج: 
  : نية يعين يتلفظ هبا ويقول: أربع ركعات ظهر؟13س
: ال، ال يلزم أن يقول أربع ركعات، لكن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فال يلزم أن يقول ج

أربع ركعات وال يلزم أن يقول: فرض؛ ألن الظهر ال تكون إال فرضا، وأما أربع ركعات ال يلزم. 
كان سيقصرها عند السفر؛ فالبد أن ينوي القصر أيضا، فإذا مل ينو القصر لكن عند القصر إذا  

 فإنه يتمها.
 هل جيوز أن نسمي يف احلمام؟ :14س



 ======سادس================ الدرس ال شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري=== 

يكره، قالوا: يكره ذكر هللا يف احلمام، فيكره أن تقول بسم هللا يف احلمام، طيب ماذا ج:
رفع احلدث خارج احلمام أعمل يف الوضوء؟ اخرج خارج احلمام وقل بسم هللا وادخل، يعين انو 

وقل بسم هللا مث ادخل وتوضأ وال تقل بسم هللا داخل احلمام.                                             
يفرقون بني موضع قضاء احلاجة الذي هو مكان اجللوس وبقية احلمامات؛ يين لكن عند الشافعية 

هللا عز وجل أو ال يكون فيه ذكر وكذا،  يقولون: موضع قضاء احلاجة هو الذي ال تذكر فيه اسم
لكن موضع الغسل مثال ال إشكال فيه، لكن ظاهر كالم أصحابنا أنه ال فرق؛ حيث كان مكان 

واحدا يغلق عليه الباب فهذا كله محام، وهلذا ال يفرقون بني احلمام مطلقا يف مسألة الصالة يف 
ه، وأيضا هذا املوضع الذي هو موضع احلش احلمام، طبعا وإن كان مرادهم ابحلمام؛ ما يغتسل في

يف التعبري الفقهي أو اخلالء أو موضع قضاء احلاجة؛ ظاهر كالم أصحابنا أن اجلميع له حكم 
احلش أو له حكم موضع قضاء احلاجة ال فرق بني مكان الغسل وبني مكان الوضوء ومكان قضاء 

 احلاجة.
 هل يوجد مسح العنق؟ : 15س
 ال يستحب مسح العنق.لة( )أي احلنابعندان  :ج

 ما املقصود مبعتمد املذهب؟  :16س
يعين ما قال أصحابنا املتأخرون إنه الصحيح من املذهب عند اخلالف، عند خالف  ج:

 الرواايت أو األقوال أو األوجه يف املذهب؛ يقولون هذا القول هو الصحيح يف املذهب.
 هل احلجاوي معصوم؟  :17س

ليس هناك أحد معصوم بعد النيب صلى هللا عليه وسلم،  لكن ملا يكون احلجاوي ليس ج: 
معصوما ويكون ابن تيمية ليس معصوما؛ وأنت كذلك لست معصوما من ابب أوىل، فأنت أحياان 
تالقي أحدا يقول لك : اإلمام أمحد ليس معصوما، يعين هو يريد أن يقول لك: جيوز علي  اخلطأ، 

محد بن حنبل أأنه جيوز علي اخلطأ؛ لكنه عليك أجوز، إذا جاز اخلطأ على  طيب حنن نعرف
فعليك وعلى شيخك أجوز، إيه يعين أمحد ليس معصوما؟ طيب أنت تدعوين التباع معصوم 

تقول له: هذا مذهب اإلمام أمحد؛ يقول لك: ال مؤاخذة آخر؟ حنن نريد أن نفهم هذه الكلمة، 
، طيب ماشي عاوزين أعمل إيه؟ أقلد شيخك؟ طيب شيخك ايشيخ اإلمام أمحد ليس معصوما
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معصوم! يعين اترك أمحد ألنه ليس معصوما وأقلدك شيخك املعصوم أم أن كالمها غري معصوم؟! 
سيقول لك: كالمها ليسا معصومني، طيب فإذا جاز اخلطأ على أمحد والشافعي ومالك وأيب 

 و خالفوهم يعين، فابقوا عاقلني.حنيفة؛ فمن ابب أوىل سيكون واقعا يف حق مشاخيك ل
ملاذا ال نستطيع أن نقول: إن مذهب أفضل من مذهب آخر، وأان أرى أن  :18س

 مذهب احلنابلة أفضل منهجا؟ 
هذا الكالم يقوله واحد مستقرئ للمذاهب كلها، وبعد أن يقارن يقول هذا الكالم، ج: 

لكن واحد مل يدرس املذاهب كلها يفضل على أي أساس! يعين أنت درست املذهب احلنبلي 
أتيت أبصوله وفروعه ودرستها والشافعي واملالكي واحلنفي وعملت استقراء لطبقاته وأئمته وبد 

رى إن احلنابلة أفضل ؟!! هذا مل حيصل قطعا؛ وإال مل تسألين هذا السؤال، ذلك قلت وهللا أان أ
فتفضيلك ال قيمة له، لكن لك أن تقلده ألنك ترى يف نفسك أنه األفضل ال يوجد مشكلة، يف 
اعتبار يف التفضيل يف جانب التقليد، لكن ليس هذا تقييما علميا ينبين عليه أن تقول للناس: اي 

فضل أو الشافعية أفضل، والكالم هذا غالبا كما يقول شيخ اإلسالم يدخله هوى مجاعة احلنابلة أ
                          شيئا صحيحا يف الغالب،واألئمة كلهم على خري.     ويدخله تعصب وال يكون 

 لسنا متعصبني، اجلماعة املتمذهبة ليسوا متعصبني. حننهل رأيتم؟ 
  

ه على املواهب يقول أحياان بعد ذكر بعض األقوال: كما الشيخ الُزرقَاين يف شرح :19س
 هو مقرر يف الفروع؛ هل يعين الفروع البن مفلح؟ 

ال، يف الفروع: يعين يف الفقه، يقولون كما هو مقرر يف الفروع: يعين يف كتب الفروع اليت ج: 
 هي كتب الفقه، ألننا عندان أصول وفروع.

 : أخوان أبو داود يقول: أكد عليهم اي شيخ سبع سنوات هجرية؟ 20س
اي مجاعة سبع سنوات هجرية، واملسألة هذه وهللا يف غاية األمهية، يف البلوغ ويف  نعمج: 

قه وتناط هبا األحكام الشرعية هي: اليت تذكر يف كتب الفالعدة ويف يكل شيء، كل التواريخ 
 33يوم وجزء من اليوم، فال تعدي  11جرية تنقص عن السنة امليالدية التواريخ اهلجرية، والسنة اهل

سنة تفرق سنة كاملة، وأحكام كثرية جدا تتغري بسبب هذا فتنبه.                               
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فالولد يكون عنده سبع سنني إال شهرين ميالدي؛ لكن عنده سبع سنني هجري، فتنبهوا للفرق؛ 
إن عدة الشهور عند هللا اثنا م فقهية وشرعية كثرية جدا. قال هللا تعاىل: }ألنه ينبين عليها أحكا

{، عشر شهرا يف كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم
فنحن متعبدون ابألشهر اهلجرية، اترك األمور الدنيوية واملرتبات والكالم الذي حيصل هذا، حنن 

 وعلى جانب التأريخ الشرعي، هو التاريخ اهلجري وليس امليالدي وال غريه. نتكلم على العبادات
 كيف عاقل وليس مميز وال جمنون؟ :  21س

 ؛وليس جمنوان ،وذكي ، وليس مميزا ،طفل دون السبع سنوات وليس جمنوان، تكلمه يفهم ج:
 ؟!يف هذا  ما هي املشكل

 وتسمع نفسك؟ رك اللسان : حتيعين (سرا): 22س
 نعم، ترك اللسان وتسمع نفسك، مثل ما تقرأ سرا يف الظهر والعصر.ج: 

 حكم القراءة من اهلاتف هل تلزم الطهارة؟  :23س
: ال تلزم، إال إذا كنت على حدث أكرب جنبا أو كنت حائضا أو نفساء؛ فال جتوز القراءة ج
 أصال. 
 
 

 ما رأيك يف كتاب )) احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة(( ؟  :24س
هذا ، قلت لكم قبل هذا أن هذا الكتاب مبين على املناكفة وليس على التحقيق العلميج: 

وفيه أشياء مبالغات، وفيه أشياء تيزات، ليس كتااب جيدا  ،خالصة املوضوع، فيه أشياء صواب
 على كل حال.

 ا عرفنا احلدث؟ : ال أظن أنن25س
 عرفناه يف أول درس، وصف قائم ابلبدن مينع من الصالة وحنوها مما تشرتط له الطهارة. ج: 

 هل جيوز من به حدث أكرب أن يقرأ القرآن عرب اجلوال؟  :26س
 : ال جيوز له أن يقرأ القرآن.ج

 : وضع الكحل يف املذاهب األربعة إذا مل يكن وجوب تغطية الوجه؟ 27س
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ال يكن! حنن والشافعية معتمد مذهب احلنابلة ومعتمد مذهب الشافعية وجوب كيف ج: 
الوجه، فال يورد علينا هذا الكالم.                                                          سرت 

عندان قول يف املذهب وقول عند الشافعية جبواز كشف الوجه، وكذلك مذهب املالكية واحلنفية، 
فال جيوز أن تضع املرأة كحال حال اخلروج وتكشف عينيها؛ لوجوب السرت عندان، ممكن أما حنن 

 تضعه وتسرها.
 حكم الوضوء لعمال الدهاانت؟ : 28س

سيتوضؤون طبعا، لكن البد أن يزيل هذه الدهاانت بقدر إمكانه، طيب لو فرض أنه ال ج: 
م بدل هذه األعضاء اليت فيها البوية أو يستطيع أن يزيلها وسيتضرر إذا أزاهلا؛ نقول: يتوضأ ويتيم

الصبغ، يعين جيمع بني الوضوء اليت ليس عليها حوائل والتيمم بدال عن هذه احلوائل اليت عجز عن 
إزالتها، لكن البد من العجز، وليس متكاسال عن إزالتها، ال بل يعجز وسيتضرر إذا أزاهلا؛ لكن 

 هذا الطالء كله.اآلن يف مواد كيماوية توضع على البدن تزيل 
 : ما حكم االستياك أما الناس؟ 29س

 إيه املشكلة، سنة.ج: 
نكتفي هبذا القدر، واحلمد هلل رب العاملني، وإن شاء هللا يف الدرس القادم نرجو أن 

نسرع فيه يف صفة الوضوء وما بعده، ونسأل هللا عز وجل لنا ولكم علما انفعا وعمال صاحلا،  
الصالة والسالم على سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وال  غدا اجلمعة؛ فأكثروا من

تنسوا قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة، وال تنسوا غسل اجلمعة ابلنسبة للرجال أو للذكور إذا 
حضروها، والعبادات اليت تكون يف هذا اليوم، ونسأل هللا تعاىل لنا ولكم التوفيق والسداد، 

استماعكم، ونلقاكم على خري إن شاء هللا، وصلى هللا وسلم  وجزاكم هللا خريا على حسن
 وابرك على نبينا  حممد وآله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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